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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. júliusi ülésére

Tárgy: Naper  park létesítés pályázati projekt el készítése

Tisztelt Képvisel -testület!

Tárgyév májusában el zetes tájékoztatást nyújtottam egy un. kiser  kategóriába tartozó naper  park
kialakításának lehet ségér l, miután Újszilvás Község Önkormányzatánál személyes tátogatást tettünk a
tárgykörre vonatkozó információk és tapasztalatok megszerzése érdekében. Újszilváson jelenleg
folyamatban van egy 400 kw teljesítmény  naper  telep kiépítése EU-s támogatással, önkormányzati
kivitelezéssel.
Mindenképpen megfontolásra javasoltam a témakört a Képvisel -testület részére, ugyanis a megújuló
alapú energetikai megoldások alkalmazása, az energetikai hatékonyság növelése, az üzemeltetési költségek
csökkentése kiemelt jelent ség  feladat lesz a jöv ben is. A rövid,- közép és hosszú-távú gazdálkodási és
fejlesztési célkit zéseink között rögzített energia racionalizációs program tovább vitele elkerülhetetlen,  hiszen  a
jelenleg ismert központi illetve kormányzati intézkedések olyan irányba mutatnak, hogy továbbra is jelent s
nagyságrend  kiegészít  támogatásokat kell biztosítanunk a Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények

ködtetéséhez. Ezen dologi kiadások  jelent s hányadát képviselik az energia költségek.
Az önkormányzatok számára (85 %-os támogatással) a KEOP keretében nyílt lehet ség kiser vi kategóriájú naper
telepek létesítésére. A tapasztalatszerzés f  eleme az volt számunkra, hogy azok az önkormányzatok tudnak
eredményesen pályázni e programban, melyek megfelel  el készítettség mellett azonnal lépni tudnak a
pályázati felhívást követ en. Tehát megfelel  szakért k bevonásával, kész tervekkel és kidolgozott
pénzügyi konstrukciókkal és megfelel  hitelképességgel rendelkeztek. A jelzett program év közben
felfüggesztésre került, de információink szerint 2011. szeptemberében újra kiírásra kerülnek ezek a
pályázatok. Mindenesetre jelenleg még nem tisztázott, hogy a korábbi kiírási feltételek maradnak-e, vagy
pedig egy teljesen szektor semleges, fix (és emelt összeg ) kötelez  energia felhasználási áron keresztül
érvényesíthet  állami dotáció jelentheti-e a támogatás lényegét. Egy dolog biztos, a megfelel  el készítés,
programelemzés, részletes felmérések és kalkulációk, szakhatósági egyeztetések hiányában nem tudunk
rugalmasan mozdulni a várható pályázati felhívásokra.
Ebb l adódóan javaslom a Képvisel -testület általi felhatalmazásomat arra, hogy a tárgykörben a szükséges
el készít  tárgyalásokat, egyeztetéseket a megfelel  szakemberek bevonásával megtegyem annak érdekében, hogy teljeskör
képet alkothassunk az esetlegesen megvalósítandó projekt valamennyi elemér l. (Terület igény, kapacitás, intézményi
energia igény, felesleges (értékesíthet ) energia kapacitás, tervezett bekerülési összköltség, saját er  igény,
támogatási intenzitás, megtérülési id , éves tiszta hozam kalkulációk, pénzügyi konstrukciók, stb.).
A célkit zés jelenleg az, hogy konkrét kötelezettségvállalás nélkül olyan szintre hozzuk a projekt
el készítését, hogy megfelel  pályázati kiírás vagy egyéb támogatási konstrukció esetén azonnal
lépni tudjunk.
Megfelel  felhatalmazás birtokában azonnal el tudjuk kezdeni a szükséges el készít  munkálatokat.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javaslom a Képvisel -testületnek az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. július 22.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…./2011. (VII….) Ökt határozat

Tárgy: Naper  park pályázati projekt el készítése

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Közég Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert
arra, hogy a kiser  kategóriájú „Naper  park” létesítésével összefügg  pályázati projekt
el készít  munkálatokat megtegye a tárgykörben jártas szakemberek és szakhatóságok bevonásával.

2.) Az 1.) pontban rögzítettek szerinti el készületi munkálatok eredményeként olyan tervezet összeállítása
szükséges, mely – megfelel  pályázati lehet ség esetén – a Képvisel -testület végleges álláspontjának
kialakításához és az esetleges kötelezettségvállalások megtételéhez teljes-kör  információt biztosít a
döntésre jogosítottak számára.

Végrehajtás határideje: azonnali és folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: az el készületi munkálatok lezárását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár


